Begroting en jaarrekening van de gemeente
De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de
gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld
door de gemeenteraad.
In de jaarstukken legt het college van burgemeesters en wethouders inhoudelijk en financieel
verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken bestaan uit
het jaarverslag en de jaarrekening.
Financiële verordening
De gemeente raad moet volgens de Gemeentewet (artikel 212) een verordening vaststellen met
de uitgangspunten voor: het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de
financiële organisatie. Deze verordening moet er voor zorgen dat aan de eisen van
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. De laatst vastgestelde verordening is
de ‘Financiële Verordening Gemeente Nieuwkoop 2017’.
In deze verordening staan afspraken over o.a. de begroting, jaarstukken, tussentijdse
rapportages, informatieplicht. Daarnaast is een aantal zaken beschreven die het college moet
regelen rond het financieel beleid, paragrafen en het financieel beheer, interne controle en
organisatie.
Begroting en jaarstukken
De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een aantal zaken vast zoals: programmaindeling, thema’s en beleidsindicatoren per programma en eventuele extra paragrafen waarover
hij geïnformeerd wil worden.
In de verordening staat ook hoe om te gaan met wijzigingen van de begroting, over- en
onderschrijdingen, nieuw beleid en investeringskredieten.
De laatst vastgestelde begroting en jaarstukken staan op de website van de gemeente
Tussentijdse rapportages
De raad wordt door het college drie keer tussentijds geïnformeerd over de realisatie van de
begroting via de: voorjaarsnota, najaarsnota en decemberwijziging.
•
•

De voorjaars- en najaarsnota bevatten een beleidsrapportage en een financiële
rapportage en een begrotingswijziging.
De decemberwijziging is alleen een begrotingswijziging; dus geen beleidsrapportage,
bijstellingen van bestaand beleid of voorstellen voor nieuw beleid.

De laatst vastgestelde tussentijdse rapportage staan op de website van de gemeente
Informatieplicht
Het college moet in bepaalde gevallen eerst de raad in gelegenheid stellen om wensen en
bedenkingen te geven voordat zij een besluit kan nemen. Denk bijvoorbeeld aan ver- of
aankopen, verstrekken of aangaan van leningen, toekennen of aanvragen van subsidies en
nieuwe meerjarige verplichtingen boven een bepaald bedrag.

